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 B-A-Z megye, Hét község (Szeles Attila)

 1993-tól őstermelő, 2005-től ökológiai növénytermesztő

 6,2 ha (vetésforgóval) terül

 kb.2-2,5 ha-on gazdálkodnak

 20 féle zöldség (káposzta, burgonya, hagyma, borsó,
sárgarépa, petrezselyem, csemegekukorica,

 a többi területen pedig zöldtrágya-, illetve
takarmánynövények (pl. lucerna)

 Értékesítés: miskolci biopiac, webáruház

 A heti rendeléseken alapuló közvetlen kereskedelem a gazda
számára tervezhetőséget, a fogyasztóknak olcsóbb árakat
nyújt



 informális egyesülés, amelyet néhány lelkes, környezettudatos vásárló
indított el

 Cél: magas minőségű - lehetőleg organikus termesztésből származó -
helyi termékeket vásárolni, korrekt áron

 heti rendszerességű vásárlásra van mód: tagjai a hét elején megrendelik
a kívánt termékeket az interneten keresztül, és a hét közepén kapják
meg azt

 Termék átvétele: Bp. Dohány utca

 teljes mértékben közös erővel működtetik: egyéni képességeiket és
erőforrásaikat figyelembe véve osztják el egymás közt az operatív
teendőket

 minden tag számára szabad beleszólást biztosít az őket érintő
kérdésekbe

 Tartós cikkekből van raktáron, de a friss élelmiszereket aznap kapják
meg

 A termelőkkel személyes ismeretség, a kapcsolat bizalmon alapul

 Galgahévíz, Lajosmizse, Szekszárd, Nagyszékely stb. termelői



 Bicskei Mg Zrt., Ödön-major

 14 tejárusító autó, 40 üzletben elhelyezett tejautomata

 Budapest, Pest megye, Komárom-Esztergom megye, 
Fejér megye

 2500 ha, 97 alkalmazott, 1,3-1,5 mrd Ft éves forgalom

 900 tehén, 7,5 millió kg tej (a cég fő árukibocsátása)

 Búza, kukorica, napraforgó, lucerna, telepített füvek

 Az alacsony felvásárlási árak miatti nehézségekre 
kínálhat kiutat a közvetlen értékesítés, amelynek 
keretein belül a termelő közvetítők nélkül árusítja 
termékeit a fogyasztók számára



 hátrányos helyzetű, elöregedő népesség, magas munkanélküliségi mutatók

 lakosságának száma nem éri el az 500 főt

 a korábbi hagyományos gyümölcstermesztés ma már összeomlott a
településen

 az ősi gyümölcsfák elöregedőben vannak, állományuk egyre pusztul

 a település lakosai érdeklődésének felkeltése, megismertetése a háztáji
gyümölcstermesztésben rejlő lehetőségekkel, a gyümölcsök sokrétű
hasznosítási lehetőségeivel

 hagyományos almafajtáiból létrehoztak egy 100 oltványból álló génbankot az
önkormányzat területén. A lakosok almafa csemetéket kaphatnak,
amelyeket saját kertjeikben, területeiken gondoznak. Ehhez folyamatos
szakmai segítséget kapnak, emellett az almatermés hasznosításának,
értékesítésének kitalálásához, kivitelezéséhez a településen létrehoztak egy
egyesületet

 cél: alma feldolgozásának megoldása (ivólé készítés) és egy helyi termék bolt
létrehozása





 a csereháti térség hátrányos helyzetű roma lakosságát jutatták
szakmához

 az újdonsült mesteremberek portékái webáruházon keresztül
megvásárolhatók, így aki innen rendel, egyúttal támogatja a
borsodi romák munkához jutását és megélhetését is

 OKJ végzettséget nyújtó képzést nyújt 50 főnek kályhakészítő,
faipari gépkezelő, kőműves, ács és kovács szakmában

 feladata volt a települések rászoruló lakosságának leromlott
állagú házainak a felújítása, energia-hatékony szigeteléssel,
fűtőeszközzel való ellátása

 Cél: faipari üzem, kovácsműhely, gyógy-fűszernövény szárító
létrehozása

http://www.equal-bridge.hu/index.jsp?id=1&main=19&akt=1&sub=19&lang=hu
http://www.equal-bridge.hu/index.jsp?id=1&main=19&akt=1&sub=19&lang=hu




 Célja a Tisza vízgyűjtőjén élők megélhetési
lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti
biztonságának növelése, a tájak természeti értékeinek
megőrzése és gyarapítása

 Az Élő Tisza védjegyrendszer ezeket a termelőket
karolja fel, közös értékesítéssel és szervezéssel segíti
számukra a vásárlók elérését 2006 óta (SZÖVET)

 új piaci lehetőséget kínál tartós termékek (lekvárok,
konzervek stb.), engedélyköteles termékek (pálinka,
alkoholos italok), kézművesipari termékek (fa, bőr,
nád,...), friss zöldségek, gyümölcsök, hús-, tejtermékek
és sok más Tisza-menti áru számára.



 2005-ben hozták létre Nyugat-Magyarországon

 segíteni szeretnék a régióban fellelhető kézműipari,
mezőgazdasági és élelmiszer-termékek piacra jutását,
egységes arculat illetve egyedi értékesítési megoldások
kialakításával

 Fejlesztések: egységes arculat és saját védjegy kialakítása,
csomagolástechnikai fejlesztések, minőségbiztosítási
rendszer kialakítása, webáruház működtetése

 Helyi termékek: bor, bőrtárgyak, csipke, csuhébáb, fa
dísztárgyak, fazekas termékek, vesszőfonás, méz, pálinka,
mézeskalács stb.

 Projektgenerálás, egységes megjelenés, logisztikai
szolgáltatások fejlesztése…





 a településeken elhelyezett 30 db kiállító szekrényben
helyezik el a térség jellegzetes, minőségi termékeit és a
termelők elérhetőségeit (aszalt gyümölcsök, erdei
termékek, hímzések, agyag-, porcelán- és
üvegtermékek, mézeskalács, a gyertyaöntők,
kosárfonók és kovácsok portékái)

 a szekrényekben elhelyezett termékekért az előállító
nem fizet, így ingyenes reklámlehetőséghez jut

 az egységes termékkép a térség szimbólumává válhat,
ismertebbé, könnyen népszerűsíthetővé teszi a
vállalkozásokat, valamint hozzájárul a térségben élők
identitástudatának erősödéséhez



 a Duna-Ipoly Zöldút menti boltok és vendéglátóhelyek
„zöld polcai” elérhetővé teszik a helyi termékeket
mind a turisták, mind pedig a mindennapi vásárlók
számára

 Magosfa Alapítvány, Vác



 2009-ben elindult helyitermék-polcrendszer a
Zsámbéki-medence, Benta-patak völgye és Tétényi-
fennsík településein, melynek célja a helyi termékek
népszerűsítése és eljuttatása a helyben lakókhoz és a
turistákhoz egyaránt

 kistérségi összefogás

 szemléletformálás

 valódi, helyi értékekre épülő turisztikai attrakció



 tudatos vásárlók ösztönzése

 őseink a nagyipari módszerek és a tömegtermelés
bevezetése előtt is mostak, takarítottak, ettek,
mulattak, tisztálkodtak - néha alaposabban, mint mi
mai nap

 a programokon megismerhetjük titkaik, fortélyaik,
ízeik, s hozzá valódi vásári, zenés, vidám forgatagban





 első olyan gazdasági európai szövetkezet
Magyarországon, ami egy határokon átnyúló térség
gazdasági felemelkedésének szolgálatát tűzte ki célul
2009-ben

 a Kékfrank utalvány biztosítja a gazdasági
kapcsolatban levő szövetkezeti tagok között a hivatalos
fizetőeszköz (forint) nélküli elszámolásokat, mozgatja
meg a gazdaságot



 a közösség tagjai támogatást nem fogadnak el senkitől

 úgy tartják, hogy az idegen pénz nem más, mint idegen
szándék

 a mozgalom tagjait a változtatás szenvedélye mozgatja, és
hiszik, hogy a bizalmon alapuló csere bőséget teremt a
közösségeken belül

 célja egy olyan fizetőeszköz használata, amely forog a
tagok között, ezzel serkenti a kreativitást, és bátorítja új
képességek kifejlesztését

 inflációálló és kamatmentes csereeszköz

 60 suska=1 óra átlagos munkavégzés

 tagjai olyan egyének lehetnek, akik maguk állítanak elő
értéket képviselő szolgáltatást, terméket



 az értéket előállító, annak fedezetét biztosító tag bocsátja ki

 mindig annyi suska van forgalomban, amennyi az áruk
cseréjének lebonyolításához szükséges.

 így a munka nélküli jövedelemszerzés lehetősége (kamat)
értelmét veszti

 a suska forrása mi magunk vagyunk

 ha szükségünk van rá, megteremtjük, fedezete a saját
munkánk

 nincs központi könyvelés, nincs központi elszámolás

 a suska nem egy kinyomtatott „játékpénz”, inkább egy
csekkfüzet, amibe mindenki maga vezeti, hogy mennyiért és
mit vásárolt vagy adott el

 mindenki maga szabhatja meg az árat. A másik pedig eldönti,
hogy ér-e neki annyit a szolgáltatás vagy termék, amennyit
kérek érte. Alku





 a nyugati határszélen fekvő Pornóapáti község
önkormányzata hazánkban elsők között ismerte fel az
autonóm energiaellátás jelentőségét

 az osztrák minta alapján létrehozott fűtőmű a falu
fűtését és használati melegvíz ellátását képes teljesen
biztosítani

 a fűtőmű a falu súlypontjában helyezkedik el egy az
önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen telken

 a rendszer teljesen automatikus üzemű, távfelügyelt

 a faapríték a szomszédos fafeldolgozó üzemből, a közeli
erdők ipari célokra alkalmatlan faanyagából
származhat, és elegendőmennyiségben áll
rendelkezésre



 tönkölybúza-feldolgozás melléktermékeként
előállítható agripellet energetikai célú hasznosítása

 a vállalkozás kiegészítő tevékenységként végzi a fő
tevékenység során keletkező pelyvalevelek pelletálását

 Az agripellet hasznosítására alkalmas hazai
gyártmányú kazánok telepítésével, az agripellet
felhasználásának bemutatásával a cég növelni szeretné
a régióban az agripellet iránti érdeklődést, bemutatva
ennek technológiáját, igazolva gazdaságosságát.

 a saját fűtési költségek csökkenése által megtakarított
összeget a foglalkoztatásra tudják fordítani, amely így
helyben marad és hasznosul



 tanyák energiaellátásának biztosítása

 célja: a hosszú távon is biztosítható energetikai
önfenntartás megteremtése

 1-2 hektáron olajos magvak (napraforgó, repce)
termesztése, melyből préselhet olajat is. A préselt olaj
segítségével aztán áramot és meleg vizet lehet
előállítani.

 Az olajpréselés során a magmaradványból pellet,
pogácsa keletkezik, ami eltüzelhető. Ilyen módon a
gazdaság teljes energiaszükséglete fedezhető, alacsony
költségráfordítással



 helyszíni munkával, részben helyi anyagokból (pl.
tégla, agyag) épített

 biomasszával (pl. tűzifa, fabrikett, szalmabrikett)
fűtött

 nagy tömegű, 24-36 órás hőtároló képességgel
rendelkező fűtőeszköz (15 perc felfűtéssel), amely
családi házak, intézmények fűtését is biztosíthatja

 élettartam 50 év, hatékonyabb, mint a cserépkályha,
karbantartása szakértelmet nem igényel

 Ete iskola





 A homokháti tanyai gazdaságok összefogásának
előmozdítása, az alapanyagtermelő gazdaságok
vertikum-építésének, az élelmiszer-feldolgozó
gazdaságok piacra jutásának segítése, az értékesítés
megkönnyítése

 útkeresés

 A tanyai gazdaságok számára nem hagyományos
eszközökkel és módszerekkel próbál alternatívát
kínálni a megmaradás, az előrelépés érdekében

 direkt értékesítő hálózat (95 tag)



 A helyi fogyasztáson, vásárlói és vállalkozói lokálpatriotizmuson
alapuló helyi gazdaságfejlesztés, a helyi forgalom élénkítése

 Az érintett vállalkozók felmérése, aktivitási hajlandóságuk
feltárása, az érdekazonosság bemutatása.

 Egy mindenki által könnyen értelmezhető marketingüzenet
kialakítása és közzététele.

 A vállalkozások által biztosított felületen keresztül, illetve a
vállalkozók aktív bevonásával a fogyasztók irányába történő
intenzív marketingtevékenység

 Az önkormányzat lehetőségei által biztosított erős PR-tevékenység 
végrehajtása, a helyi és az országos média felé.

 A lakossági (fogyasztói) és a vállalkozói elégedettség vizsgálata, 
kutatás a program folytatásának, területi kiterjesztésének 
lehetőségeire

 600 vállalkozást mozgatott meg, 20.000 fogyasztót ért el



 A gazdasági-pénzügyi válság még jobban kiélezte a mikro-,
kis- és középvállalkozások pénzügyi helyzetét, tovább
nehezítve hitelhez jutásukat

 A helyi, térségi kötődésű és működésű takarékszövetkezetek
– ismerve a helyi gazdaságot és vállalkozásokat – a forráshoz
jutást a helyi szereplők igényeihez, lehetőségeihez jobban
igazodva biztosíthatják

 Célja: a helyi gazdasági, civil és önkormányzati szereplők
projektfinanszírozási igényeinek kielégítése kedvezményes
hitelek biztosításával

 Gazdakártya, kézműveshitel

 Helyismeret beépítése a bírálatba





 Mezőgazdasági termelésre alkalmas környezetben élő, azonban
mezőgazdasági termelésre alkalmas feltételekkel nem, vagy azzal
nem elégséges mértékben rendelkező, és azt hatékonyan
kihasználni nem tudó, szociálisan hátrányos helyzetű családok
megélhetésének segítése, életminőségük javítása, önálló
egzisztenciateremtési esélyeik növelése

 Az adottságok alapján a tejelő állattenyésztés és a
tejfeldolgozás közösségi beindítása látszott ésszerűnek.

 A projekt indítása előtt megtörtént a piac feltárása.
Megkeresték a piacon lévő kecsketejből készült gomolyák és
sajtok nagyobb gyártóit, forgalmazóit és előzetes
megállapodást kötöttek velük, amelynek lényege az volt,
hogy a megfelelő minőségű kecsketejből készített gomolyát
felvásárolják az önkormányzattól.



 Vállalkozások hiányában erős a települési
önkormányzatok és a civil szervezetek foglalkoztatási
„kényszere”.

 A kézművesség összetett társadalmi-gazdasági
előnyeire építő, másrészről a tagok önállóságát
feltételező szövetkezés és az erős központi integrátor
által irányított vállalat között álló modellt képvisel a
problémák megoldására.

 Kézműves házak létrehozása




